
SCENARIUSZE ZAJĘĆ 01.04. -07.04.2020 

ŚRODA 01.04.2020 

Temat: Wielkanocne obliczenia. 

Przebieg: 

 
1. „Wielkanocne obliczenia” – zabawa matematyczna.  

 

Dziecko siada przy stoliku,  na którym leżą liczmany, np. nakrętki po napojach. 

Rodzic podaje treść zadania, dzieci obliczają za pomocą liczmanów:  

 

1.W pewnym domu do świątecznego śniadania zasiadły następujące osoby: mama, tata, ciocia 

Basia z wujkiem Piotrem i dwiema córeczkami, babcia Frania i mały Michaś.  

 Ile osób siadło do świątecznego śniadania?  

 
2.Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 10 migdałów. Po chwili przyszedł 

Maciek i zjadł 2 migdały.  

 Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia mazurka?  

 
3.Na stole leżało osiem jajek. Mama zjadła jedno, a tata dwa. 

 Ile jajek zostało na stole?  

 
4.Zuzia robiła wielkanocną palmę. Przyczepiła na niej 3 czerwone kwiaty, 2 żółte kwiaty i 4 

fioletowe. Niestety, klej był zbyt słaby i 2 kwiaty się odczepiły.  

 Ile kwiatów zostało na palmie? 

 

2. Rysuj po śladzie. Pokoloruj. 

 

Źródło : Plac zabaw. WSiP 



3.Skąd dochodzi dźwięk? -  zabawa słuchowa. 

Rodzic ustala z dzieckiem jakiego dźwięku dziecko będzie „szukać” np. dzwoneczek, 

klaśnięcie, uderzenie łyżeczką w szklankę itd. Rodzic przedstawia dźwięk. Dziecko siedzi  

z zasłoniętymi oczami. Zadaniem rodzica jest wydawać ustalony dźwięk w różnych 

kierunkach i odległościach od dziecka. Zadaniem dziecka jest określenie skąd dochodzi 

dźwięk.  

Dziecko używa określeń : daleko, blisko, za mną, przede mną, z boku, z prawej strony,  

z lewej strony.  

4. Karta pracy dla chętnych dzieci. 

Policz bazie na gałązkach. Wpisz ich liczbę we właściwe kratki. Na każdej gałązce dorysuj 

tyle bazi, żeby wszędzie było ich po tyle samo. 

 

Źródło: Plac zabaw. WsiP 

 



Zabawa popołudniowa: 

,,Jedziemy na wycieczkę” – Trenujemy pamięć i koncentrację! 

Zabawę zaczynamy mówiąc „jedziemy na wycieczkę i zabieramy…”. Wymyślamy i 

wymieniamy na zmianę z dzieckiem rzeczy, jakie zabieramy na wycieczkę powtarzając przy 

tym już te wcześniej wymienione, np. 

mama: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak” 

dziecko: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak i namiot” 

mama: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak, namiot i piłkę” 

dziecko: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak, namiot, piłkę i koc” itd.                                                    

Tę zabawę możemy modyfikować, wprowadzając inny początek, np. „Jesteśmy w sklepie i 

kupujemy…” 

 

 

Miłej zabawy ! 

 



CZWARTEK – 02.04.2020 

Temat : Słuchanie piosenki „Pisanki , kraszanki”. 

Przebieg: 

1.Słuchanie piosenki. 

Czy wiesz o co kłócił się z kurczaczkiem cukrowy baranek? 

 Jeśli jesteś tego ciekawy, posłuchaj wielkanocnej piosenki. 

 

LINK DO PIOSENKI: 

https://youtu.be/K2ltR0s8eqw 

TEKST PIOSENKI: 

„Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 

A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 

Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 

Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 

Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 

Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali, 

aż goście świąteczni do drzwi zapukali  

Wielkanocni goście czasu nie tracili  

potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta” 

https://youtu.be/K2ltR0s8eqw


 

Rodzic zaprasza dziecko do rozmowy na temat treści piosenki: 

Pytania pomocnicze: 

 O jakich świętach śpiewają dzieci? 

 Co znalazło się w koszyczku wielkanocnym? 

 Jakie zwierzątka występują w piosence? 

 

2. Zabawa naśladowcza. 

Rodzic pokazuje ilustracje zwierząt wielkanocnych i prosi, aby dziecko naśladowało ruchy i 

dźwięki wskazywanych zwierząt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Karta pracy dla chętnych dzieci. 

Przeczytaj zdania. Policz sylaby w każdym zdaniu i zapisz ich liczbę w kratkach  

z prawej strony. 

 

 

Źródło: Plac zabaw. WSiP 

Zabawa popołudniowa: 

 ,,Abrakadabra” - Ćwiczenie skupienia uwagi, zapamiętywania kolejności 

poszczególnych ruchów i bierne ich odwzorowanie. 

 

Dziecko siedzi na dywanie. Dziecko - czarodziej wstaje, mówi głośno "abrakadabra" i 

wykonuje jakiś prosty magiczny ruch, np. kręci palcem. Mama powtarza magiczne zaklęcie i 

ruch dziecka i dodaje następny "swój" ruch, np. tupanie nogą. Dziecko dodaje następny 

element (wcześniej powtarzając ruchy swoje i mamy). Kto pominie podczas pokazywania 

jakiś element -  czeka jedną kolejkę.     

 

Miłej zabawy ! 



PIĄTEK – 03.04.2020 

Temat:  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 29 z przewodnika Plac Zabaw. 

Przebieg: 

1. „Skaczące żabki”.  

Dziecko staje na wyznaczonej linii i na sygnał skacze do końca pomieszczenia, naśladując 

żabki. Po drodze wykonują obrót, przechodzi przez szarfę \pasek i wita się z rodzicem  

machając rączką. 

 

2. „Zające na łące”.  

Dziecko robi przysiad, opiera ręce na podłodze i skacze jak zając do wyznaczonego miejsca. 

Po drodze wykonuje obrót, przechodzi przez szarfę/pasek i wita się ze swoim rodzicem 

przybijając „piątkę”. 

 

3. „Jajko na łyżce”. 

 

 Dziecko przygotowuje łyżkę oraz małą piłeczkę / jajeczko z kinder niespodzianki 

symbolizujące jajko. Dziecko ma za zadanie dobiec do wyznaczonego miejsca  na drugim 

końcu pomieszczenia i wrócić, trzymając w ręku łyżkę, a na niej „jajko”.  

 

4. „Ćwicz, jak mówię”.  

 

Dziecko i rodzic stają naprzeciwko siebie. Rodzic rzuca piłkę do dziecka i mówi np.:  

Rzuć, kucając. Dziecko wykonuje polecenie, odrzuca piłkę rodzicowi .  Ćwiczenie 

powtarzamy kilka razy. Rodzic dostosowuje ćwiczenia do możliwości fizycznych swojego 

dziecka. 

 

 

 

5. „Kaczuchy” – zabawa przy muzyce. 

Dziecko tańczy naśladując kaczuszki.  

 

LINK : https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 

 

2. Masażyk relaksacyjny  

Pisze Pani na maszynie 

Pisze pani na maszynie (palcami uderzamy po plecach dziecka) 

Stop, przecinek (pociągamy lekko za ucho prawe) 

Stop, przecinek (pociągamy lekko za ucho lewe), 

Świeci słońce (masujemy całą dłonią po plecach), 

Idą konie (lekko uderzamy pięściami po plecach). 

Biegną słonie po betonie (bokiem dłoni uderzają po plecach). 

Płynie sobie kręta rzeczka (bokiem dłoni krętą linią przesuwamy wzdłuż kręgosłupa). 

Idą panie na szpileczkach (palcami wskazującymi uderzamy po plecach). 

Pada, mały drobny deszczyk (wszystkimi paluszkami lekko uderzmy po plecach). 

Czujesz dreszczyk? (lekko chwytamy za szyję) 
3. Karta pracy dla chętnych dzieci. 

Pisankę ozdabiamy według własnego pomysłu. 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94


 

 

Źródło: https://przedszkolankowo.pl/  

 

 

https://przedszkolankowo.pl/


Zabawa popołudniowa: 

,,Skojarzenia” 

Zacznij zabawę, mówiąc dowolne słowo, np. „słońce”. Następnie dziecko mówi słowo 

kojarzące się z tym, co powiedziałaś, np. „gorąco”. Potem ty szukasz skojarzenia do 

„gorąco”, np. „lato”. I tak na zmianę („morze”, „piasek”, „babki”...). 

 

 

 



Poniedziałek 06.04.2020 

 

Temat: Przygotowania do Świąt Wielkanocnych. 

Przebieg: 

 

1. Słuchanie opowiadania „Bajeczka wielkanocna”  Agnieszka Galica. 

 

Rodzic zaprasza dziecko do wysłuchania opowiadania. Dziecko przygotowuje kartkę oraz 

ołówek. Rodzic prosi, aby  podczas słuchania utworu dziecko postarało się zapamiętać, kogo 

budziło słońce i w jakiej kolejności. Odpowiedź można  narysować lub zapisać w dowolny 

sposób.  

 

„Bajeczka wielkanocna „ 

Agnieszka Galica  

 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe 

Kotki zaczęły wychylać się z pączków.  

− Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy 

wstawać?  

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:  

− Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze 

tyle roboty.  

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej. 

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno.  

− Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się 

malutki, żółty Kurczaczek.  

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną 

kokardką.  

− Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na 

Wielkanoc.  

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą trawę, 

aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na 

łąkę.  

− Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez 

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę 

obudzić jeszcze kogoś.  

− Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.  

− Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.  

− Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.  

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i 

zaczęło z kimś rozmawiać.  

− Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś.  

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń.  

Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze 

zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe.  

Co to? Co to? – pytał Zajączek.  

− Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek.  



I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi.  

− To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce   

głaskało wszystkich promykami, nucąc taką piosenkę:  

  

W Wielkanocny poranek  

Dzwoni dzwonkiem Baranek,  

A Kurczątko z Zającem  

Podskakują na łące.  

Wielkanocne Kotki,  

Robiąc miny słodkie,  

Już wyjrzały z pączka,  

Siedzą na gałązkach.  

Kiedy będzie Wielkanoc  

Wierzbę pytają. 

 

Rodzic zaprasza dziecko do rozmowy, przypominając, że można korzystać ze swoich notatek:  

 

 Kogo najpierw obudziło słońce?  

 Kto był drugi?  

 Kto – trzeci?  

 Dlaczego słońce budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka?  

 Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?  

 Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych?  

 Jakie znacie tradycje świąt Wielkanocnych? 

 

 

2. Ćwiczenia oddechowe „Wąż”. 

 Dziecko siada na krześle z wyprostowanymi plecami. 

 Ręce kładzie na brzuchu i koncentruje się na poleceniach, które od nas usłyszy. 

 Teraz przez 4 sekundy wciąga powietrze nosem tak, aby czuły, że rośnie mu brzuch. 

 Następnie jego zadaniem jest powolne wypuszczanie powietrza przez zaciśnięte zęby, 

tak by uzyskało jak najdłuższe syczenie węża. 

 

 



3. Karta pracy dla chętnych dzieci. 

 

Karta pracy stworzone przy użyciu generatora arkuszy w serwisie Superkid.pl 



Zabawa popołudniowa: 

 

 Zabawa ruchowa przy piosence „Śpiewające brzdące – Hopla!hopla!". 

Zadaniem dziecka jest naśladowanie ruchów zajączka. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c 

 

Miłej zabawy ! 

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c


WTOREK 07.04.2020 

 

Temat: Wielkanocne zwierzątko. 

Przebieg: 

 

1.Zagadki: 

 

Ma krótkie, skręcone różki 

i zbrojne w kopytka nóżki, 

a także ciepłe futerko. 

Nie musi spać pod kołderką. 

Odpowiedź: baranek 

 

Malutka, żółta kuleczka, 

co właśnie wyszła z jajeczka 

i pod kury skrzydełkami 

posila się ziarenkami. 

Odpowiedź: kurczaczek 

Wesoło skacze po łące, 

wąchając kwiaty pachnące, 

a kiedy głód go dopada, 

marchewkę na obiad zjada.     

Odpowiedź: zajączek 

 

2. Praca plastyczna. 

Zapraszam do wykonania wielkanocnego zwierzątka.  

Dziecko samodzielnie podejmuję decyzję o wyborze zwierzątka. Szablon należy wydrukować na sztywnym papierze lub nakleić na tekturkę. 

Wycinamy i ozdabiamy według pomysłu dziecka z dostępnych w domu materiałów. 

Szablon możemy: pomalować kredkami/mazakami/ farbami, wykleić kolorowym papierem, wykleić włóczką, wykleić plasteliną.  

Możemy również wykorzystać : watę, piórka, materiały, bibułę. 

         

POWODZENIA! 



 Kurczak. 

 
 



  Baranek. 

 

 



 Zajączek . 

 
Szablony: https://dzieciakiwdomu.pl/2017/04/wielkanocne-szablony-do-druku.html 

https://dzieciakiwdomu.pl/2017/04/wielkanocne-szablony-do-druku.html


Zabawa popołudniowa: 

 

,,Jak wyglądam?” 

 

Dziecko i mama siadają  plecami do siebie. Teraz kolejno, raz jedna osoba, raz druga, opisuje najdokładniej, jak jest ubrana osoba siedząca za 

plecami (np. jaki ma kolor bluzki, jaki wzór jest na jej swetrze). Potem odwracają się i sprawdzają, jak im poszło. (ćwiczenie doskonali 

spostrzegawczość – warunek niezbędny dla koncentracji uwagi). 

 

 


